
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2562  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
 4 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่11 
 5 นางจันดา  รักษาสิทธิ์  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 6 นายประภัทร  ทองแห้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 7 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 8 นายเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 9 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 10 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 11 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 12 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 13 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 14 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 15 นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 16 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 17 นายจรัส  พิมโคตร  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 18 นางเกสร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 19 นายฉลาด  แพงสาย  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 20 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายศิริ  นิลแสง ต าแหน่ง นายก อบต.โพนแพง 
 2 นายธนวิชญ์  บรรณบด ี ปลัดเ อบต. 
 3 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  รองปลัด อบต. 
 4 น.ส.อมรรัตน์  วรโภชน์  คนงนทั่วไป 
 5 นางบังอร  ขัติยนนท์  จพง.ธุรการ 
 6 น.ส.อารียา  ขัติยนนท์  คนงานทั่วไป 
 7 นายพิมล  พุ่มจันทร์  รองนายก อบต.โพนแพง 
 8 น.ส.รัศมิส์ิกานต์  สาลีพันธ์  หน.ส านักปลัด 
 9 นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กองช่าง 
 10 นายธนากร  พิสัยพันธ์    รองนายก อบต.โพนแพง 



 11 น.ส.เกษมณี  อัปการัตน์  เลขาฯ นายก อบต. 
 12 น.ส.นภิาพร  แสงสุกวาว   นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.38 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 20 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ขอรับการสนับสนุน 
  ตามหนังสือ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ นค0005/ว6291 ลง

วันที่ 20 พ.ย. 2562 แจ้งว่าด้วย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หนองคายร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ า
จังหวัดหนองคาย ได้ก าหนดจัดงานวันคนพิการสากล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 
2562 ตั้งแต่เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเต
อร์หนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย และขอรับการสนับสนุนสิ่งของรางวัลเพ่ือจัดกิจกรรม
ดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 



ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงเนื่องจาก 
ปลัด อบต. คนเดิม ซึ่งเป็นเลขานุการสภาอบต.โพนแพงได้ย้ายที่ท างาน จึงต้องด าเนินการ
พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภา อบต. โพนแพงคนใหม่ ซึ่งปัจจุบันมี นางเวียงชัย ตันอ้วน 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ท าหน้าที่เลขานุการสภา อบต.โพนแพงชั่วคราวอยู่ ก่อนที่จะได้ร่วมกัน
พิจารณาผมขอให้ปลัด อบต.โพนแพง แนะน าตัวกับท่ีประชุมก่อน 

 
นายธนวิชญ์ บรรณบดี ผม นายธนวิชญ์ บรรณบดี ปลัด อบต.โพนแพง โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งปลัด อบต. 
ปลัด อบต. โพนแพงตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เดิมท างานอยู่ที่ อบต.นาสะแบง อ าเภอศรีวิไล 

จังหวัดบึงกาฬ จะน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาปฏิบัติงาน และพัฒนา
ต าบลโพนแพงต่อไป 

 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาเลือกเลขานุการสภา อบต. โพนแพง รายละเอียดขอเชิญหัวหน้า

ส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 
 
หน.ส านักปลัด  อาศัยอ านาจตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 57 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ,ข้อ 
13 และข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของอปท. นั้น 
หรือ ส.อบต.ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถ 

 
ที่ประชุม  ได้มีการเสนอ นายธนวิชญ์ บรรณบดี ปลัด อบต.โพนแพง เป็นเลขานุการสภา อบต.

โพนแพง ด้วยมีมติเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 1 นายทรงพล สมานมิตร       
ส.อบต.ม.3 2 นายประสิทธิ์ ผ่องใส ส.อบต.ม.13 โดยมีนายสุพัฒน์ แสงงามเป็นผู้เสนอ 

 
ประธานสภา   ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องที่สองคือ พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.โพนแพง 

สมัยประชุมประจ าปี 2563 ขอให้เลขานุการสภา ชี้แจงรายระเอียดเพ่ือให้สมาชิกสภาได้
ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
เลขานุการสภา  อาศัยอ านาจตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. จะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภา อบต. ก าหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมา สภา อบต. ไดก้ าหนดประชุม สมัยสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. 2562 คือ สมัยสามัญท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ. 2562 สมัยสามัญท่ี 
2 ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2562 สมัยสามัญท่ี 3 ในระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค. 1562 
สมัยสามัญท่ี 4 ระหว่างวันที่ 1-15 ธ.ค. 2562 

 



ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี 
2563 เหมือนปีที่ผ่านมา คือ สมัยสามัญที่ 1( 1-15 ก.พ.2563) สมัยสามัญท่ี 2 (1-
15 พ.ค.2563) สมัยสามัญท่ี 3 (1-15 ส.ค.2563) สมัยสามัญท่ี 4 (1-15 ธ.ค.
2563) ด้วยมีมติเป็นเองฉันท์ 

 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องที่สามคือ พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  3.1 พิจารณาโอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานบริหารทั่วไป ในหมวดงบลงทุน เพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
22,000 บาท และเพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 2,600 บาท (ราคามาตรฐานกระทรวงICT) รวมเป็นเงินจ านวน 
24,600 บาท 

  - โดยโอนลด จากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอยประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมโอนลด 24,600 บาท 

  3.2 พิจารณาโอนเพิ่มงบประมาณ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ใน
หมวด งบลงทุนเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 26,600 
บาท (ราคาตามท้องตลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

  - โดยโอนลดจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารการคลัง หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 26,600 บาท 

  3.3 พิจารณาโอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ใน
หมวดงบลงทุนเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

   3.3.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานกระทรวง ICT )  

   3.3.2 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็คจ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,000 
บาท (ราคาตามท้องตลาด)  

  รวมค่า ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ส าหรับกองคลัง จ านวน 52,000 บาท 
  รวมเป็นเงิน 87,600 บาท 
  -โดยโอนลด จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน 

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 78,600 บาท 
  3.4 โอนเพิ่มงบประมาณ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน ในหมวดงบลงทุน เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

   3.4.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานกระทรวง ICT ) 

   3.4.2 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer ) จ านวน 1 เครื่องเครื่องละ 4,300 บาท 

   รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับกองช่างจ านวน 26,300 บาท 



  - โดยโอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าใช้สอยประเภทค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมจ านวน 26,300 บาท 

 
  4 พิจารณาแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หมวดค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง จากงบประมาณ
จ านวน 150,000 บาท แก้ไขเป็นงบประมาณ จ านวน 300,000 บาท ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  
  5 พิจารณาแก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-

2565) หมวด งบลงทุน โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 12 โครงการ
(รายละเอียดแนบ) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ประธานสภา  ขอให้พิจารณาเป็นรายการ ขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิก 

สภา อบต.โพนแพงได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 
 
หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 
ประธานสภา  ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายการดังนี้ 
  3.1 พิจารณาโอนเพิ่มงบประมาณ ในแผนงานบริหารทั่วไป หมวดงบลงทุนเพ่ือตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อโน้ตบุ๊ก  จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,600 บาท ขอให้ปลัดชี้แจง 

 
ปลัด อบต.  เนื่องจากมีความจ าเป็นในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การตรวจงาน การอนุมัติงาน การติดตามงาน 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
นายประภัทร ทองแห้ว หากโอนลดจากค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณจะเพียงพอหรือไม่ 
ส.อบต.ม.7 
  
ปลัด อบต.  ขณะนี้อยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ หากงบประมาณหมวดนี้ไม่เพียงพอก็สามารถโอน

เพ่ิมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ซึ่งเป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น 

 



ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้ว ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณตามท่ีเสนอเป็น
เอกฉันท์ 

 
ประธานสภา  3.2 พิจารณาโอนเพิ่มงบประมาณ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ใน

หมวดงบลงทุน เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน 26,600 
บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม โอนลดจากหมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ขอให้ ผอ.
กองคลัง ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 

 
ผอ.กองคลัง  เหตุผลและความจ าเป็นเนื่องจากครุภัณฑ์ส านักงานได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี ช ารุด และมี

อายุการใช้งานนาน และซื้อเพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่การเงินตามแผนอัตราก าลัง 
 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วได้อนุมัติตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภา  3.3 พิจารณาโอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ใน

หมวดงบลงทุน เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แก่ 
   3.3.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลจ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องละ 22,000 บาท   
   33.2 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,000 

บาท (ราคาตามท้องตลาด)  
 โดยขอโอนลดจากหมวดค่าตอบแทนประเภทผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. 

ขอให้ ผอ.กองคลังชี้แจง 
 
ผอ.กองคลัง  เนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมที่ใช้อยู่อายุการใช้งานนานแล้วไม่สามารถเข้าใช้งาน

ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 
ทีป่ระชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วได้อนุมัติตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภา  3.4 พิจารณาโอนเพิ่มงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชนในหมวดงบลงทุนเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท และ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท โดยขอโอนจาก หมวด
ค่าใช้สอยประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จากแผนงานเคหะและชุมชน 

 
ประธานสภา   ขอให้ ผอ.กองช่างชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
  
ผอ.กองช่าง  เหตุผลและความจ าเป็นเนื่องจากกองช่างมีความต้องการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบประมวลผล และเครื่องพิมพ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานประมาณการ



ราคาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและงานจัดท าแผนที่ภาษีของ อบต.โพนแพง เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานนานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 
นางเวียงชัย ตันอ้วน  ส าหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง มองว่ามีความส าคัญในการ 
ส.อบต.ม.9 ปฏิบัติงาน เช่น การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.4 ปร.5 ซ่ึงแต่ละหมู่บ้านจะได้

ประโยชน์ ไม่ต้องเป็นกังวลว่างบประมาณโอนลดไปแล้วจะมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ 
เนื่องจากสามารถโอนเพ่ิม/โอนลด ได้ เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

 
ที่ประชุม   ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติ อนุมัติตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องที่ 4 เรื่องพิจารณาแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-

2565) หมวดค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อบต.โพนแพง จาก
งบประมาณจ านวน 150,000 ขอแก้ไขเป็นงบประมาณจ านวน 300,000 บาท ใน
แผนงานบริหารทั่วไป ขอให้นายก อบต. และหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 

 
นายก อบต.  เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นมีความประสงค์ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องโดย

ไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงขอแจ้งสภาท้องถิ่นเพ่ือรับทราบและให้ความเห็นชอบ  

 
หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4  
การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 
ประธานสภา    มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
นางจุไรรัตน์ บุทเสน  ดิฉันเห็นสมควรให้แก้ไขแผนพัฒนา เนื่องจากเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
รองประธานสภา และบุคลากร เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีนายก อบต. เสนอเป็น

เอกฉันท์ 
 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องที่ 5 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หมวดงบลงทุนโครงการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จ านวน 12 โครงการ (รายละเอียดแนบ) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ขอให้ ผอ.กองช่างชี้แจง  

 



ผอ.กองช่าง  เนื่องจากโครงการที่จะขอเพ่ิมเติมเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ หาก อบต.โพนแพง
ต้องการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นจ าเป็นต้องบรรจุโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

 
ปลัด อบต.  หากท าเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์แล้วจะแจกเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทุกท่าน 
 
ประธานสภา  ขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดการจัดท าแผน 
 
หัวหน้าส านักปลัด  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

อปท. พ.ศ. 2548 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
การทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาลที่เสนอต่อรัฐสภา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจาก อบต.
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารืกันพอสมควรแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอมาเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
นายประภัทร ทองแห้ว ขอสอบถามเรื่องรถบรรทุกขยะที่จะด าเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส.อบต.ม.7 ว่ามีรายระเอียดอย่างไร ท าไมไม่ซื้อขนาดใหญ่ 
 
นายธนกร วิเศษ  ผมอยากให้เสนอซื้อขนาดใหญ่ เพื่อสามารถเก็บขยะได้ปริมาณมาก เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
ส.อบต.ม.11 ในการขนขยะไปทิ้งและขอดูรายละเอียด 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  ผมขอชื่นชมฝ่ายบริหารที่ได้ติดตามงบประมาณเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 4 อยากจะ 
ส.อบต.ม.4 ขอเพ่ิมขยายเขตไฟฟ้าอีก 3 จุด 
 
ปลัด อบต.  ขอพิจารณาและปรึกษาผู้บริหารและจะแจ้งที่ประชุมอีกครั้ง 
 
นางจุไรรัตน์ บุทเสน  ขอฝากฝ่ายบริหาร การติดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รองประธานสภา 
 
นายประภัทร ทองแห้ว ขอสอบถามการกันเงินเพ่ือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะด าเนเนเมื่อไร 
ส.อบต.ม.7  
 



นายก อบต.  หงกเงินงบประมาณเข้ามาก็จะด าเนินการให้ครับ 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมไหม หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผม

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุมต่อไป 
ส าหรับวันนี้ขอปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.38 น. 
 
ลงชื่อ                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายธนวชิญ์ บรรณบดี)  
  เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
     ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


